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PRachtig
Terugblik

Gambia
Twee keer per jaar verschijnt
er een nieuwsbrief van
Buganala, waarin de laatste
ontwikkelingen staan.
Deze week is er een actie op
de Galamaschool in
’s-Heerenberg. PRO8 heeft
zich gecommitteerd aan het
ondersteunen van de
activiteiten van Buganala.
Buganala kun je volgen via
Facebook en hun website.
Wil je de nieuwsbrief
ontvangen?
Stuur dan een email naar
stichtingbuganala@gmail.com

Informatiebeveiliging
en privacy

Het waarborgen van de
privacy wordt steeds
belangrijker, ook op onze
scholen. Vanaf mei 2018 gaan
nieuwe regels gelden voor
het verwerken van gegevens
van personeel en leerlingen.
Lees meer hierover op de
website van PRO8.
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2017 zijn we begonnen met een PRO8 dag.
Een dag vol met ontmoeting, intervisie en inspiratie. Naast de
ontmoetingen op drie scholen, Mariabasisschool, De Pannevogel
en De Pas hebben we elkaar gezien in de DRU te Ulft.
Na de lunch de lezing van Jaap Bressers: zelden was het zo stil in
een zaal met bijna 300 collega’s toen hij zijn verhaal vertelde.
Zijn verhaal relativeerde en inspireerde. En vooral door de impact
van het woord “Carlosmoment”, een woord dat in de organisatie
herkenbaar werd.
Terugblikkend hoop ik dat er voor iedereen Carlosmomentjes zijn
geweest in 2017. Klein, groots maar vooral dierbaar en zeker als er
in je persoonlijk leven verdrietige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Voor 2018 wens ik jullie allen een fantastisch jaar vol inspiratie,
ontmoeting en Carlosmomentjes voor jullie zelf en voor hen die je
dierbaar zijn.

Directievacatures
Met ingang van 1 januari zijn er drie directieleden die op een
nieuwe werkplek starten. Marloes Geurtzen-van Haaren
(Bernardus), José van Hal (De Pannevogel) en Marieke Fielt
(Het Rondeel). We wensen hen veel succes en werkplezier.
Er is nu een directievacature op de St. Jozef.
In de eerste helft van 2018 zullen
we gaan werken aan de invulling
daarvan.
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MICADO leerlingen
geven ‘Geluk’ door in
verzorgingshuis!
In 7 lessen met verschillende
thema’s hebben MICADO
leerlingen de afgelopen tijd
gewerkt aan hun persoonlijke
ontwikkeling en de eigen
invloed op geluk. Ze hebben
geleerd over de kracht van
gedachten, zelfvertrouwen,
talenten en toekomstdromen.
In de laatste les hebben de
leerlingen ‘Geluk’ doorgegeven. De organisatie
rondom dit ‘Geluk-doorgeefmoment’ lag volledig in
handen van de leerlingen zelf.

Er werd een optreden
verzorgd door de MICADO
band, een quiz om de
hersenen ‘af te stoffen’ en er
waren interessante
gesprekken. Een prachtige
mix tussen jong en oud.
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Personeelsbijeenkomsten
In de maanden november en december zijn er bijeenkomsten
geweest in het kader van het gezondheids- en vitaliteitsbeleid van
onze organisatie. In groepen is gesproken over duurzame
inzetbaarheid. Ook is gesproken over het ervaren van werkdruk.
De input die gegeven is wordt op dit moment verwerkt en zal eind
januari gedeeld worden met het directieteam.
Alvast een korte reactie:
er zijn mooie ideeën gegeven, die we verder gaan uitwerken.
Daarnaast bleek dat de informatie rondom de cao en duurzame
inzetbaarheid niet goed bekend was. Ook dat zal nadere aandacht
nodig hebben.
Het afgelopen jaar zijn er drie momenten geweest waarin het
basisonderwijs aandacht heeft gevraagd voor de dilemma’s
waarmee we in het basisonderwijs te maken hebben.
Jullie hebben deze acties steeds ondersteund evenals PRO8.
De komende maanden zal moeten blijken wat de effecten van de
acties zijn. Óf PRO8 op dezelfde wijze nieuwe acties zal blijven
ondersteunen, kan ik nu niet aangeven.
Tegelijkertijd moeten we ook zelf aan de slag. Daar zijn we ons van
bewust en zal meegenomen worden in het verwerken en genereren
van ideeën vanuit de bijeenkomsten rondom gezondheids- en
vitaliteitsbeleid.
Lucy Hermsen
Voorzitter college van bestuur

Het doel “Geluk doorgeven”,
is geluk(t)!

Fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
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